
A harmóniára törekvő, 
érzékeny, együérző, jószívű, 
önzetlen, megbízható, 

barátságos, 
természetszerető, nyílt 
emberek kedvelik ezt a 
színt, akikben felébred 
a gyógyító erő. a gyógyító erő. 

nyugalom, béke
kiegyensúlyozoság

hatékonyság
megbízhatóság
intelligencia

elkötelezeség
hűséghűség

önfeláldozás
őszinteség
szeretet

melegség
életerő
bátorság
veszély

önbizalomnövelő

A vörös szín szeretete A vörös szín szeretete 
akv, dinamikus, 

élegenlő kedélyt mutat, 
aki önmegvalósító, új 
utakat, lehetőségeket is 

felvállal. 

öröm
melegség
boldogság
opmizmus
öntudatos
opmista

kreavitás
gyógyítás
szolgálat
alkotás
precizitás
együérzés

isteni szeretetisteni szeretet

egészség, nyugalom, kitartás, 
megújulás, határozoság

nagylelkűség

Kapcsolaartás, tömegkommunikáció, 
művészetek és más kifejezési módok: tánc, 
zene, reklám, média, számítógép. 

melegség
barátság
megbízhatóság
lelkesedés
siker
bátorítás
barátságbarátság
életöröm
magabiztosság
belátás
befogadás

A szeretet, 
empáa,

 önmagunk szeretete. 
Jó függőségi viszony 

kialakulása, a függetlenség 
megmaradásával.

A bölcsesség, tudás, 
igazság, önértékelés. Tes, lelki, 
érzelmi, értelmi és spirituális gazdagság.  
Megvilágosodás. 
Elmélyült önismeret, jó ítélőképesség, bizalom. Túlzo 
mennyiségben jelenthet önelégültséget, kapzsiságot, 
bizalmatlanságot, ítélkezést. A szín elutasítása bizonytalanságot, bizalmatlanságot, ítélkezést. A szín elutasítása bizonytalanságot, 
önmegvetést, önítéletet, kétségeket, zavarodoságot hozhat 
létre. Ez a szín felhívja figyelmünket arra, hogy tanulnunk kell 
hibáinkból, hiszen aki nem rendelkezik elegendő tudással, 
bölcsességgel ahhoz, hogy felismerje tévedései 
következményeit, újra és újra el fogja
követni ugyanazt a hibát.

Az élet a földön. Olajfaág: az új föld szimbóluma,
 az új kezdet ígérete. Asszonyi bölcsesség, feminin 

tudás, női vezetés. Tudatosság a szíven 
keresztül, a szív (zöld) és az értelem (sárga) 

egyensúlya. 

          Segít (a napfonat és a szív össze-   
                 kapcsolódásával) félelmeink 
                   elengedésében, a keserűség, a   
                       fájdalom feldolgozásában.  Az 
                              olajzöld szeretete segít saját 
                                    utunk megtalálásában,  
                                           szívóssá, kitartóvá tesz,                                            szívóssá, kitartóvá tesz, 
                                                vezetői képességre 
                                                             utal. 

 Intuíció, bölcsesség, 
éleilozófia. A harmadik szem, 

a sors- és világformáló energiák kiindulópontja. 
Látnoki képességek, sztán látó, sztán halló médium. Mély 

meditáció, inkarnációkkal való kapcsolat lehetősége.
Külvilággal való kapcsolat, gondolkodás, beleérzés, határozo Külvilággal való kapcsolat, gondolkodás, beleérzés, határozo 
döntéshozatal, világos helyzeelismerés. A királykék a kék 

mélyebb változata, ezért a hatósággal, hatalommal való még 
mélyebb konfliktust hozza fel. A szín szeretete intuiv, 
érzékeny, befelé forduló, szellemi-lelki síkon sebezhető 

embert mutat.
            Megvilágosodás, 
         miszka, spiritualitás, átváltozás. 
      A gyógyításra, szolgálatra, vezeklésre születe 
emberek színe. A magasabb szellemi beállítoságúak, spirituális 
vonzódásúak, a felszabadult, megvilágosodo emberek szerek. A sárga, a  
         tudás ellenpólusaként a lila a tudatala , a tkok színe.   Önállóság, 
              lelkünk női (kék) és férfi (piros) oldalának egyensúlyba               lelkünk női (kék) és férfi (piros) oldalának egyensúlyba 
                     hozása, gondola megsztulás a jobb és bal 
                         agyfélteke kiegyenlítődése által. A lila szín 
                               elfogadása, szeretete segí a szellemi ébredést, 
                                     a spirituális fejlődést és felszabadulást, 
                                           az élet értelmének felismerését. 
                                                Elutasítása a szellemi 
                                                       tapasztalatoktól való                                                        tapasztalatoktól való 
                                                             félelmeket jelen, nagyképűséget, 
                                                                ellentmondásos-
                                                                     ságot, magányt, 
                                                                            szenvedést                                             
                                                                                    takar.

Segít a rossz kapcsolatok, félelmek 
elengedésében, a viszonzatlan 

szerelem, szeretet feldolgozásában, 
feladataink, éleerhünk szereteeljes 

elfogadásában. 

A vidám, társaságot 
kedvelő emberek vonzódnak hozzá. 
A narancssárga szín szeretete az akv, 

magabiztos emberre jellemző, akiben megvan 
a belátás, befogadás és elengedés képessége. 

Nem kedvelik ezt a színt a határozatlan, 
pesszimista, depressziós emberek, akikben 
bizonytalanság és kételyek uralkodnak, 
önbecsülésük, önértékelésük hiányt
 szenved. A sok narancssárga szín 
utalhat izgatoságra, érzelmi 
kiegyensúlyozatlanságra,kiegyensúlyozatlanságra,
 függőségi viszonyra, 
hisztériára, sokkra, 
traumára. 

Az életerő, egészséges életmód, értelem, 
elért tudás, boldogság. A személyiség 
kibontakozása, akarat, önállóság, hatalom. 
Ez a szín áll legközelebb a napfényhez, nap jellegű 
természete révén meleget, lelkesedést, életet adó erőt 
sugároz. Az apa szimbóluma, a tanítók színe.
Vidámság, nevetés, megelégedeség, kíváncsiság, nyitoság Vidámság, nevetés, megelégedeség, kíváncsiság, nyitoság 
az újra, a változásra. Művelt, értelmes, bölcs, nyílt, derűs, 
öntudatos, opmista emberek kedvelik ezt a színt, a pesszimista,  
           életunt, búskomor, lehangolt emberek pedig elutasítják. Rajtuk
                          az aggodalom, féltékenység, bizalmatlanság, félelem, 
                                             gyávaság, zavarodoság, szorongás, 
                                                               keserűség, sírás válik úrrá. 

                Az új évezred kommunikációja. 
             Médiával, számítógéppel foglalkozók, 
           műszaki találmányok iránt vonzódók, 
           művészi hajlammal, jó nyelv-
          érzékkel rendelkezők szívesen 
         választják ezt a színt.
      Érzékenység, megérzés,       Érzékenység, megérzés, 
     érzéseinkre (intuícióinkra) 
      való hagyatkozás, 
            érzelmesség. 

                  Kapcsolat 
       fény és sötétség 
   közö. Isteni szeretet, 
    szolgálat és gyógyítás. Ez a 
      szín a védelmezők védője, a 
          gyógyítók gyógyítója. Segít 
         összpontosítani, hogy megtaláljuk          összpontosítani, hogy megtaláljuk 
          az élet értelmét. A részletekre való 
            odafigyelésre, pontosságra késztet
             minket; movál a tanulmányok elkezdé-
              sére, alkotó feladatok vállalására. Aki 
               szere ezt a színt, tele van életerővel, 
                  izgalommal, tevággyal; képes az együérző, 
                    áldozatos szerelemre.                    áldozatos szerelemre.

                                           Olyan női tulajdonságok 
                                       hordozója mint az anyai részvét, 
                               az önfeláldozás, a hűség és a kifogyhatatlan 
                             szeretet. A kéket szerető emberek kiegyen- 
                        súlyozoak, komolyak; világos, őszinte kinyilatkozá-
                  sokat tesznek bará és emberi kapcsolataikban. Jó tanulási 
              képességekkel, élénk képzelőerővel, jó ítélőképességgel               képességekkel, élénk képzelőerővel, jó ítélőképességgel 
         rendelkeznek. A kék szín elutasítása jelenthet belső nyugtalan-
  ságot, kapcsolaeremtési képtelenséget hatalmi ideákkal, mint tanár, 
doktor, hivatalnok, apa, anya, női és férfi szerep. A sok kék
  szomorúvá, magányossá, zárkózoá, félénkké, 
       depresszióssá tehet.ola
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